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COLEGIADO DO CÂMPUS FLORIANÓPOLIS
ATA DA 3a REUNIÃO - EXTRAORDINÁRIA

CONTINENTE

- 25 de abril de 2013

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e doze, reuniu-se na sala três do câmpus

r-"

f

2

Florianópolis

Continente, o Colegiado, sob a presidência da Diretora-Geral, Nelda Plentz de Oliveira.

3

Estavam presentes: Bruna Dorabiallo Oliveira, representante

4

Paulick, representante titular dos técnico-administrativos,

5

suplente

6

presidente,

7

Informes; 2. Aprovação

8

normas para o processo

9

Informes:

dos técnico-administrativos
Nelda Plentz de Oliveira,

titular dos docentes, Cristiane Corrêa

Gleicy Corrêa Nunes Marques, representante

e Dulci Ornar Tortat, representante
inicia a reunião cumprimentando

titular dos discentes. A
aos presentes.

Pauta:

1.

da ata da 2a reunião. 3. Apreciação da minuta do edital de convocação e

A Coordenadora

de escolha para ocupação das funções no câmpus. Ordem

do dia. 1.

de Estágio do câmpus, Bruna Dorabiallo Oliveira, informa que o câmpus

10

está recebendo uma aluna da escola de La Rochelle para estagiar no resort Ponta dos Ganchos. A aluna

11

ficará até 18/08/2013 realizando suas atividades em cozinha e serviços no resort. 2. Aprovação

12

da 2 reunião:

13

consulta

14

Continente.

15

das dezenove horas e trinta minutos como horário de término da reunião. Os membros do Colegiado

16

concordam. A servidora Cristiane Corrêa Paulick faz a apresentação detalhada da minuta na seguinte

17

ordem de pontos: a) da inscrição; b) dos candidatos; c) dos eleitores; d) da campanha eleitoral; e) da

18

cédula de votação; f) da votação. Tendo em vista o horário estipulado para término da reunião e

19

restando seis pontos para discussão, a Presidente do Colegiado encerra a reunião e em acordo com os

20

membros, determina que a reunião tenha sua continuidade no próximo dia dois de maio. Nada mais

21

havendo a tratar, a Presidente do Colegiado do câmpus Florianópolis Continente do Instituto Federal

22

de Santa Catarina, Nelda Plentz de Oliveira, encerrou a reunião da qual eu Sandra Fátima Lorenzi,

23

Secretária do Colegiado, lavrei a presente ata.
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A ata foi aprovada. 3. Apreciação

eleitoral

para a escolha da ocupação

da minuta

do regulamento

das funções gratificadas

da ata

do processo

de

no câmpus Florianópolis

Antes de iniciar a discussão sobre o ponto, a Presidente do Colegiado estipula o horário

DULCI OMAR TORTAT
Representante Titular dos Discentes

JUCÉLIO
ULMA
DE MEDEIROS
Repr entante Titular dos Docentes
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CRlSTlANE CORREA PAULICK
Representante Titular dos T AEs

